คําสั่งโรงเรียนบานคายวิทยา
ที่ ๓๖/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ราชการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนบานคายวิทยา ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (และที่แกไขเพิ่มเติม) ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานของ
โรงเรียนบานคายวิทยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริหารตาง ๆ วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหเกิดผล
ดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑. นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
กรรมการ
๔. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๖. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กลุมบริหารวิชาการ
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
รองหัวหนากลุมบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาพ ประดิษฐคา ย
นายเฉลิมพล ตามเมืองปก

ตําแหนงครู
ตําแหนงครู

หนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การวางแผนการบริหารงานวิชาการ การจัดโครงสรางการบริหารงานวิชาการ และงาน
บริหารงานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๒. การบริหารงานในกลุมบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๓. กํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และคูมือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
๔. สงเสริมพัฒนาครูผูสอน เพื่อสงเสริมศักยภาพดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๕. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพดานตางๆ ของนักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค

๒
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
๖. การนิเทศการจัดการเรียนรู จัดใหมีระบบนิเทศภายในกลุมบริหารวิชาการ จัดใหมีระบบควบคุม
ติดตามดูแล การดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู
๗. กํากับดูแลการจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดครูเขาสอนตามโครงสรางของหลักสูตรให
เหมาะสม
๘. กํากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของกลุมบริหารวิชาการ
๙. กํากับดูแลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางของหลักสูตร
๑๐. กํากับดูแลการดําเนินการใหมีการจัดทําเอกสารทางการศึกษา ใหบริการและดําเนินการออก
หลักฐานเอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและงานวัดผล
๑๑. กํากับดูแลการดําเนินงานดานการวัดผลประเมินผลการการเรียนรูของนักเรียน โดยรวมกับงาน
วัดผลวางระบบการพัฒนาผูเรียน การแกไขปญหาผลการเรียนรูในกรณีท่นี ักเรียนมีผลการเรียนรูต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
๑๒. กํากับดูแลการจัดใหมีการบริการดานเทคโนโลยีการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
๑๓. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นและองคกรตางๆ ในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
๑๔. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่น สถานศึกษา และองคกรตางๆในชุมชน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
๑๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ
และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
๑. งานสํานักงานวิชาการ ประกอบดวย
๑. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
กรรมการ
หนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุม คําสั่งของกลุมบริหารวิชาการ แจงใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ
๒. ดูแล จัดระบบการเก็บหนังสือราชการของกลุมบริหารวิชาการใหเปนหมวดหมูและถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ
๓. บันทึกหนังสือเวียน กฎระเบียบ
๔. จัดหองวิชาการใหมีบรรยากาศที่เหมาะสม อํานวยความสะดวกงานสวัสดิการฝาย
๕. รวบรวมเอกสารวิชาการทั้งหมดจัดทําหมวดหมูเพื่อสะดวกตอการนํามาใช
๖. ประสานงานกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนจัดระบบสารสนเทศของกลุมบริหารวิชาการ
๗. จัดประชุมกลุมบริหารวิชาการ จัดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อนําเสนอผูบริหารสถานศึกษา
๘. ชวยเหลือและประสานงานในการจัดทํารวบรวมแผนงาน/โครงการ และสรุปการดําเนินงาน/
โครงการของกลุมบริหารวิชาการ
๙. จัดทําแผนปฏิบัติการ และปฏิทนิ การปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
๑๐. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ

๓
๑๑. จัดทําเอกสารสรุปผลงานขอกลุมบริหารวิชาการและเผยแพรผลงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ ประกอบดวย
๑. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
ครู
กรรมการ
๔. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๖. นางรัชนี กมลเพชร
ครู
กรรมการ
๗. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๘. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ
กรรมการ
๙. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. วางแผนการบริหารงานวิชาการ
๒. จัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการ
๓. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และบุคลากรในฝายใหเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และลักษณะของงาน
๔. ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ
๕. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุมบริหารวิชาการ
๖. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๘. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
๙. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑๐. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
๑๑. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๒. วางแผนการจัดชั้นเรียน
๑๓. ใหบริการทางดานวิชาการแกสังคมและชุมชน และอํานวยความสะดวก ใหขอเสนอแนะ
คําแนะนําในการแกปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานวิชาการ แกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูปกครอง
๑๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๑๕. ประเมิน สรุปผลรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการ เสนอตอผูอํานวยการ
โรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบดวย
๑. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
หลักสูตรการศึกษาเรียนทางไกล
๓. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
หลักสูตรทวิศึกษา

๔
๔. นางรัชนี กมลเพชร
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๕. นายสุรัตน คงเหมือนเพชร
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๖. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๗. คณะครูทุกกลุมสาระการเรียนรู
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ฉบับปรับปรุง 2560
๓. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดโครงสรางแผนการเรียน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสนอง
จุดหมาย โครงสรางและหลักการของหลักสูตร และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๕. ประเมิน สรุปรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อ
สิ้นภาคเรียน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๔. งานวัดและประเมินผล/เทียบโอนผลการเรียน ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางรัชนี กมลเพชร
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๕. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
กรรมการ
๖. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
กรรมการ
๗. นายวุฒิพงษ ไชยแสง
ครู
กรรมการ
๘. นายชัยวุฒิ มาดวง
ครู
กรรมการ
๙. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
กรรมการ
๑๑. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน กรณีผูเรียนยาย
เขาและยายออกจากสถานศึกษา
๒. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
๓. สงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
๔. สงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
จากกระบวนการการปฏิบัติงานและผลงาน
๕. จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการประเมินระดับชาติ
๖. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
๗. ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
๘. ดําเนินการรับคํารอง การปรับปรุงผลการเรียนและใหคําปรึกษา และแนะนํานักเรียนและ
ผูปกครองในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับผลการเรียน
๑๐. ประเมิน สรุปรายงานผลการวัดและประเมินผล เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อ สิ้นภาคเรียน

๕
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๕. งานทะเบียนนักเรียน ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๓. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
กรรมการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทําแผน และโครงการที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน
๒. กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
๓. จัดทํารายงานขอมูลนักเรียน ยายเขายายออก ออกกลางคัน
๔. เปนคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่ยายเขามาเรียนใหม
๕. จัดทําขอมูล สถิติ เอกสารรับรองผลการเรียน ใบ ปพ.1 ปพ.2 ของผูจบหลักสูตร
๖. ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน จัดทําแบบรายงานผลการเรียน (ปพ.3) ของผูจบหลักสูตร
ภายใน 30 วัน
๗. ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตร
๘. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียนและออกประกาศนียบัตร
๙. จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นๆ
ตามแนวทางที่สถานศึกษากําหนด
๑๐. จัดทําหลักฐานการเขาเรียน การยาย และการลาออกของนักเรียน
๑๑. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๖. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
๑. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
หัวหนากิจกรรม
๒. นางสาวอัจฉรา แซปง
ครู
กิจกรรมพหุปญญา
๓. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
๔. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
กิจกรรมรักษาดินแดน
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทําหนาที่กําหนดแผนการกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา
และนโยบาย
๒. ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมและกลุมสาระการเรียนรู เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและสงผลตอการพัฒนาผูเรียนสูงสุด
๓. กํากับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว
๔. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามแผนงาน/โครงการ และจัดสรุปรายงานตอ
สถานศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน
๕. สรุปรายงานผลการดําเนินการของงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพรอมขอเสนอแนะอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
๖. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. สงเสริมการจัดตั้งชุมนุมตามพหุปญญา
๘. จัดกิจกรรมรักษาดินแดนใหสอดคลองกับหลักสูตร
๙. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา ผูเรียนสูงสุด

๖
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๗. งานรับนักเรียน ประกอบดวย
๑. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๕. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
กรรมการ
๖. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่น โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและใกลเคียงเพื่อ
สํารวจจํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๒. กําหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด
๔. รวมมือกับชุมชน องคกรสวนทองถิ่น หรือหนวยงานราชการ ในการติดตามชวยเหลือนักเรียน
ที่มีปญหาในการเขาเรียน
๕. ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๘. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
ประธานกรรมการ
๒.นายสายัณห จาทัน
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทําแผนงาน และโครงการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. สงเสริม สนับสนุนใหครูผลิตสื่อ พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูดวยระบบเรียน
ทางไกล (Cyber School)
๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการ
๔. ประสานงานความรวมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาหนวยงานอื่นๆ
๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๙. งานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ประกอบดวย
๑. นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายเฉลิมพล ตามเมืองปก
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๕. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
กรรมการ
๖. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
กรรมการ
๗. นายวุฒิพงษ ไชยแสง
ครู
กรรมการ

๗
๘. นายชัยวุฒิ มาดวง
ครู
กรรมการ
๙. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
กรรมการ
๑๓. นางสาวอัจฉรา แซปง
ครู
กรรมการ
๑๔. นางรัชนี กมลเพชร
ครู
กรรมการ
๑๕. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
ครู
กรรมการ
๑๖. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้
๑. เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
๒. กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนเองรับผิดชอบ
๓. จัดรายวิชาใหครูเขาสอนตามกลุมสาระตามโครงสราง เพื่อจัดทําตารางเรียนตารางสอน
๔. กํากับติดตามครูในกลุมสาระการเรียนรูใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกคน
๕. จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดงบประมาณรายจาย กําหนดงาน/โครงการ สรุปรายงาน/โครงการ
จัดทําปฏิทินงานของกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนางาน
๖. นิเทศงานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
๗. จัดใหมีการพัฒนาครูทางดานวิชาการในกลุมสาระการเรียนรู
๘. กํากับติดตาม และจัดสอนแทนกรณีครูขาดและจัดสอนเสริมใหกับนักเรียน
๙. กํากับดูแลการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามระเบียบ
๑๐. จัดใหมีการประชุมครูในกลุมสาระการเรียนรูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๑๐. งานการศึกษาพิเศษ ประกอบดวย
๑. นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
กรรมการ
๔. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
กรรมการ
๕. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
กรรมการ
๖. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
กรรมการ
๙. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๑๐. นายสุรัตน คงเหมือนเพชร
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๑๒. นางรัชนี กมลเพชร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้
๑. วางแผนการดําเนินการพัฒนาการศึกษาพิเศษใหบรรลุตามวัตถุประสงค
๒. จัดครูผูสอนตามความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม

๘
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน
๓. คัดกรองนักเรียนเพื่อจัดเขาระบบการศึกษาพิเศษ และจัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนแตละ
เพื่อขอสนับสนุนสื่อและงบประมาณตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
๑๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
๑. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวริญญาทิพย ศิริมนตรี
ครู
กรรมการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. จัดวางระบบโครงสรางองคกรเพื่อรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพภายนอก
๔. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
ตัวชี้วัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหบรรลุผลตาม
๖. เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา ออกแบบตัวชี้วัดความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๗. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
๘. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
๙. จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report ; SSR) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา
๑๐. และหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report ; SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เขตพื้นที่
การศึกษา
๑๒. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔. ประสานกับสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๑๕. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําป
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
๑๒. งานจัดสอนแทน ประกอบดวย
๑. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางธิดารัตน นิยมถิ่น
ครู
กรรมการ
มีหนาที่และขอบขายความรับผิดชอบ ดังนี้

๙
๑. จัดสอนแทนกรณีครู ขาด ลา และไปราชการ
๒. จัดทําเอกสารจัดสอนแทน รวบรวมและสรุปขอมูลสอนแทนทุกเดือนเพื่อรายงานในที่ประชุม
ประจําเดือน
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
๑๓. งานพัสดุกลุมบริหารวิชาการ มีหนาที่ ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ
ของกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดวย
๑. นางมลรัฐ ขามจัตุรัส
ครู
เจาหนาที่พัสดุ
๒. นางสุทิศา ตอสกุล
ครู
เจาหนาที่พัสดุ

กลุมบริหารกิจการนักเรียน
หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน คือ นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร ตําแหนง ครู
รองหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน คือ นางสาวอัจฉรา แซปง ตําแหนง ครู
๒. คณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียน มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารกิจการนักเรียน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉรา แซปง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายชัยวุฒิ มาดวง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
กรรมการ
๕. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๖. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๗. นายสุรัตน คงเหมือนเพชร
พนักงานราชการ
กรรมการ
๘. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๙. นางสาวนุชจรีย สิงหทอง
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีหนาที่ สงเสริม ปองกัน แกไขพฤติกรรมอันไม
เหมาะสมของนักเรียนในดานตาง ๆ ใหความเห็นในการจัดบุคลากรเปนครูที่ปรึกษา จัดบริเวณพัฒนาพื้นที่
จัดทําเอกสารสรุปขอมูลเกี่ยวกับการเขาโฮมรูม จัดทําขอมูลสารสนเทศ ทะเบียน สถิติ ในสวนงานที่
เกี่ยวของ ประสานงาน อํานวยความสะดวกแกครูที่ปรึกษา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉรา แซปง
ครู
กรรมการ
๓. นายชัยวุฒิ มาดวง
ครู
กรรมการ
๔.นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการ
๖. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๗. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ

๑๐
๘. นายสุรัตน คงเหมือนเพชร
๙. นายอนุสรณ พิทกั ษพล
๑๐. นางสาวศศิธร แกววิไล

พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๒ งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีหนาที่ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ ระเบียบ
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ใหกับนักเรียน สวดมนตประจําสัปดาห สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ยกยองใหกําลังใจ แกไขปญหาตาง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสุรัตน คงเหมือนเพชร
พนักงานราชการ
ประธานกรรมการ
๒. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๓. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๔. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๒.๓ งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ
ประสานงานขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดกับหนวยงานตาง ๆ และรายงานขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบ จัดกิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนการตอตานยาเสพติด และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุสรณ พิทกั ษพล
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๓. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๒.๔ งานคัดเลือกนักเรียนดีเดน มีหนาที่ ทําหนังสือรับรองความประพฤติ คัดเลือกนักเรียน
เขารับรางวัลในดานตาง ๆ สงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนนักเรียน ใหขวัญและกําลังใจแก
นักเรียนที่ทําความดี และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๓. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๒.๕ งานคณะสี มีหนาที่ วางแผนและดําเนินงานเกี่ยวกับคณะสี ควบคุม ดูแล อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสี ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
ประธานกรรมการ
๒. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๒.๖ งานสงเสริมประชาธิปไตย มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน สรางบรรยากาศประชาธิปไตยในโรงเรียน เผยแพรระบอบประชาธิปไตย กํากับ ติดตาม
ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการ
๓. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๒.๗ งานแนะแนว มีหนาที่ จัดกิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
โรงเรียนและการบริหารงานหลักสูตรของสถานศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายประกอบดวย
๑. นางสาวอัจฉรา เเซปง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวริญญาทิพย ศิรมิ นตรี
ครู
กรรมการ

๑๑
๓. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
๔. นางสาวนุชจรีย สิงหทอง

ครู
กรรมการ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๒.๘ งานสํานักงานบริหารกิจการนักเรียน มีหนาที่ ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอย
ภายในกลุมบริหารกิจการนักเรียน จัดทํา เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและนอก
หนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการ
๒.๙ งานพัสดุกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน มีหนาที่ ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดซื้อ
จัดหา วัสดุ อุปกรณ ของกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดวย
๑. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
เจาหนาที่พัสดุ
๒. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ

กลุมบริหารงบประมาณ
หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ คือ นายสามารถ ขามจัตุรัส
ตําแหนง ครู
รองหัวหนากลุมบริหารงบประมาณ คือ นางอุดมลักษณ เขิมขันธ ตําแหนง ครู
๓. คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของโรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑. นายสามารถ ขามจัตุรัส
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวริญญาทิพย ศิรมิ นตรี
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๗. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๘. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑ งานจัดทําและเสนอของบประมาณ มีหนาที่ วิเคราะหความตองการความจําเปนพื้นฐาน จัดทํา
คําของตั้งงบประมาณระยะ ๓ ป คําขอตั้งงบประมาณประจําป และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวริญญาทิพย ศิริมนตรี
ครู
กรรมการ
๓.๒ งานจัดสรรงบประมาณ มีหนาที่ จัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําป แผนงบประมาณ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ

๑๒

๓.๓ งานนโยบายและแผน มีหนาที่ ประสานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําป และจัดทําแผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน กํากับ เรงรัด ติดตาม
การใชเงินตามแผนปฏิบัติการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวริญญาทิพย ศิรมิ นตรี
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
กรรมการ
๓.๔ งานรายงานตนทุนผลผลิต มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูล และรายงานตนทุนผลผลิตประจําป
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวริญญาทิพย ศิริมนตรี
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสามารถ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการ
๓.๕ งานรับรองการปฏิบัติราชการ มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําป และงานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสามารถ ขามจัตุรัส
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวริญญาทิพย ศิริมนตรี
ครู
กรรมการ
๓.๖ งานบริหารการเงิน มีหนาที่ จัดทําหลักฐานการเงินและบัญชี การรับ-จายเงิน การเก็บรักษาเงิน
ควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินตามแผนการใชจายหรือแผนปฏิบัติการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
เจาหนาที่การเงิน
๓.๗ งานบริหารบัญชี มีหนาที่ จัดทําหลักฐานการเงินและบัญชี การรับ-จายเงิน การควบคุมและ
ตรวจสอบบัญชีการใชจายเงินตามแผนการใชจายหรือแผนปฏิบัติการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
เจาหนาที่บัญชี
๓.๘ งานใชจายคาสาธารณูปโภค มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูล ขอจัดตั้งงบประมาณ และ
ควบคุมคาใชจายสาธารณูปโภคประจําป ติดตอ ประสานงาน ดําเนินการเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภค
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
กรรมการ
๓.๙ งานใชจายคาตอบแทนและคาใชสอย มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการใชจายคาตอบแทนและ
คาใชสอย การเดินทางไปราชการ ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการดวยความเรียบรอย ถูกตอง และงานอื่น
ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ

๓.๑๐ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
มีหนาที่ ตรวจสอบการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณ และงานอื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
กรรมการ

๑๓

๓.๑๑ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย มีหนาที่ จัดซื้อจัดจาง จัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ
บํารุงรักษาพัสดุ ซอมบํารุง ตรวจสอบพัสดุประจําป จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
หัวหนาพัสดุ
๒. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
เจาหนาที่พัสดุ
๓. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
เจาหนาที่พัสดุ
๔. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
๓.๑๒ งานใชจายคาวัสดุ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการใชจายคาวัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการดวยความเรียบรอย ถูกตอง และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
กรรมการ
๓.๑๓ งานควบคุมภายใน มีหนาที่ ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเครงครัดและ
เกิดผลดีตอทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวริญญาทิพย ศิรมิ นตรี
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวตรีเนตร โทแกว
ครู
กรรมการ
๓.๑๔ งานสวัสดิการนักเรียน มีหนาที่ จัดทําบัญชีการเบิกจายเงินปจจัยพื้นฐาน ทุนการศึกษา
ประกันชีวิต คารักษาพยาบาล และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางอุดมลักษณ เขิมขันธ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัมพิการ รัตนศิริมา
ครู
กรรมการ
๓.๑๕ งานสํานักงานบริหารงบประมาณ มีหนาที่ ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอย
ภายในกลุมบริหารงบประมาณ จัดทํา เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและนอก
หนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวพลอยณภัส เย็นสุวรรณ
ครู
ประธานกรรมาร
๒. นางสาวริญญาทิพย ศิริมนตรี
ครู
กรรมการ

กลุมบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมบริหารทั่วไป คือ นายทวีศักดิ์ พงศดวง ตําแหนง ครู
รองหัวหนากลุมบริหารทั่วไป คือ นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ตําแหนง ครู

๑๔

๔. คณะกรรมการกลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารทั่วไป วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับนโยบาย ของ
โรงเรียน และประสานงานกับกลุมงานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายวุฒิพงษ ไชยแสง
ครู
กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ เหลาฤทธิ์
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
กรรมการ
๖. นายสายัณห จาทัน
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
กรรมการ
๘. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๙. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๑๐. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๑๑. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวศศิธร แกววิไล
ครูอัตราจาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๔.๑ งานอาคารสถานที่ มีหนาที่ จัดหา จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณประกอบการทําความสะอาด ดูแล
การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน หองเรียน หองพิเศษหองบริการ อาคารประกอบ ใหมีความรมรื่น
สะอาด สวยงามเปนสัดสวนและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายวุฒิพงษ ไชยแสง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายทวีศักดิ์ เหลาฤทธิ์
ครู
กรรมการ
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําหอประชุมใหญ ประกอบดวย
๑. นายทวีศักดิ์ เหลาฤทธิ์
ครู
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารหมื่นแผว (อาคาร 1) ประกอบดวย
๑. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารคชสาร (อาคาร 2) ประกอบดวย
๑. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารกาญจนาภิเษก (อาคาร 3) ประกอบดวย
๑. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารการงานอาชีพ และอาคารรวมน้ําใจ
ประกอบดวย
๑. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความเรียบรอย ประจําอาคารดนตรี ประกอบดวย
๑. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
๒. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
๓. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๔.๒ งานโสตทัศนศึกษา มีหนาที่ ใหบริการ ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและ
จัดกิจกรรมสงเสริมการใชโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายอนุสรณ พิทักษพล
ครูอัตราจาง
ประธานกรรมการ

๑๕
๒. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๔.๓ งานหองสมุด มีหนาที่ จัดหา ซอมแซม ดูแลรักษา จัดบริการหนังสือประกอบการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด ใหบังเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
ประธานกรรมการ

๔.๔ งานอนามัยโรงเรียน มีหนาที่จัดบริการการรักษาพยาบาลเบื้องตน จัดกิจกรรมสงเสริม
ดานสุขภาพอนามัย จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตอตานโรคเอดสในโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางสาวศศิธร แกววิไล
ครูอัตราจาง
ประธานกรรมการ
๔.๕ งานโภชนาการ มีหนาที่ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับความสะอาดโรงอาหารของแมคา
การใหบริการอาหารแกนักเรียนของแมคา จัดกิจกรรมสงเสริมดานโภชนาการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๖ งานสหกรณรานคา มีหนาที่ ควบคุม ดูแลการจําหนายสินคาของผูดําเนินการจัดจําหนาย
สินคาในรานสหกรณรา นคาโรงเรียน เพื่อใหบริการในราคายุติธรรม และดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๗ งานธนาคารโรงเรียน มีหนาที่ กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินงานกิจกรรมของ
ธนาคารโรงเรียน การรับฝากเงิน การถอนเงิน ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์และโปรงใส ติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่ธนาคาร ธกส. เพื่อใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวนรินทิพย หวะสุวรรณ
ครู
ผูจัดการธนาคาร
๒. นายสายัณห จาทัน
ครู
ผูชวยผูจัดการธนาคาร
๔.๘ งานโรงเรียนกับชุมชน มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน รวบรวมและวิเคราะหขอมูลชุมชน เพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางสาวปทมาพร บํารุงภักดิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายทวีศักดิ์ เหลาฤทธิ์
ครู
กรรมการ
๓. นายวุฒิพงษ ไชยแสง
ครู
กรรมการ
๔. นายวันเฉลิม หารสูงเนิน
วิทยากรทองถิ่น
กรรมการ
๔.๙ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ ติดตอ ประสานงาน และ
ดําเนินการในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
ประธานกรรมการ
๔.๑๐ งานประสานแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน มีหนาที่ ติดตอ ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของกับ
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ตลอดจนการจัดทําขอมูล
แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
ประธานกรรมการ

๑๖

๔.๑๑ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีหนาที่ ติดตอ ประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ
กับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓ .นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสามารถ ขามจัตุรัส
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
กรรมการ
๕. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวอัจฉรา แซปง
ครู
กรรมการ
๗. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๒ งานสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
มีหนาที่ สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ประสานงานในสวนงานที่
เกี่ยวของใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสุวนิชย ณิชยคําหาญ ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสามารถ ขามจัตุรสั
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาพ ประดิษฐคาย
ครู
กรรมการ
๕. นายนิวัฒน ขวัญบุญจันทร
ครู
กรรมการ
๖. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๓ งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล สารสนเทศ (เว็บไซต) มีหนาที่ ติดตอประสานงาน
การพัฒนาระบบเครือขายขอมูล จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียนดานตาง ๆ และดูแลควบคุมระบบ
อินเตอรเน็ตและเว็บไซตของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสายัณห จาทัน
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัญญรัตน รวมกระโทก
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวณัฐธิดา วงศสุรศิลป
ครู
กรรมการ
๔.๑๔ งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ จัดทําสื่อการประชาสัมพันธ ในรูปแบบเสียงตามสายแผนพับ
ปายประชาสัมพันธ หรืออินเตอรเน็ต ใหทราบโดยทั่วถึงกัน และรับผิดชอบในการขึ้นปายประชาสัมพันธตาง ๆที่
เกี่ยวของใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายสายัณห จาทัน
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายศรไกร หินนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กรรมการ
๔.๑๕ งานพัสดุกลุมบริหารทั่วไป มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ
ในงานตาง ๆ ของกลุมงาน และกํากับ ควบคุม ดูแลการใชวัสดุอุปกรณในงานตาง ๆ ของกลุมงานใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ตลอดทั้งดูแลการบริการสวัสดิการภายในกลุมบริหารงานทั่วไป และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกอบดวย
๑. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
เจาหนาที่พัสดุ
๔.๑๖ งานสํานักงานบริหารทั่วไป มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอยภายในกลุม
บริหารทั่วไป จัดทํา เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและนอกหนวยงาน

๑๗
จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ จัดทําพรรณนางานกลุมบริหารทั่วไป และประเมินผลงานในกลุมงาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายทวีศักดิ์ พงศดวง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาพร ถิ่นชีลอง
ครู
กรรมการ
๓. นางนิตยา แพงคําดี
ครู
กรรมการ
๔. นายสายัณห จาทัน
ครู
กรรมการ

กลุมบริหารงานบุคคล
หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
คือ นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการ
รองหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล คือ นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์ ตําแหนง ครู
๕. คณะกรรมการกลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารบุคคล วางแผนการปฏิบัติงานในกลุมงานใหสอดคลองกับนโยบายของ
โรงเรียน และประสานงานกับกลุมบริหารอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทรนภิ า แสนสุโพธิ์
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๔. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ
๕. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑ งานสารบรรณ มีหนาที่ ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือราชการ โตตอบหนังสือราชการ
เก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ ใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ จัดบริการจดหมาย โทรศัพท โทรสาร
ที่เปนระบบ สะดวกรวดเร็วตอการบริการ การบันทึกการประชุมบุคลากร ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดูแลความเรียบรอยภายในกลุมงานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ
๕.๒ งานบุคคลากร มีหนาที่จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและลูกจาง จัดทําหลักฐาน
การปฏิบัติราชการ การยาย โอน ปรับตําแหนง เพิ่มวุฒิ ศึกษาตอ การจัดทําคําขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
การประเมินครูดีเดน การประชุมอบรมและสัมมนา งานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานวินัยและ
การรักษาวินยั และงานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
กรรมการ

๑๘

๕.๓ งานแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีหนาที่กําหนดอัตราบุคคลและตําแหนง
ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
๕.๔ งานยานพาหนะ มีหนาที่ดูแล บํารุงรักษา ควบคุมการใชงานยานพาหนะโรงเรียน
เชน รถยนต รถจักรยานยนต ใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมที่จะใชงานบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นายจรัญ ประดับคาย
ชางไฟฟา
กรรมการ
๕.๕ งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน
ดูแลความเรียบรอยในงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และงานอื่น ๆ ที่ได
รับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๕.๖ งานสวัสดิการครูและบุคลากร มีหนาที่สํารวจจัดสวัสดิการใหขวัญกําลังใจ การชวยเหลือ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการและงานอื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
กรรมการ
๓. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
๕.๖ งานวินัยและการรักษาวินัย มีหนาที่ กํากับดูแล รักษา ควบคุมวินัยครูและบุคลากร
ใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
๕.๗ งานลาออกจากราชการ มีหนาที่ดําเนินการปฏิบัติหนาที่ราชการ การลาออก
จากราชการตามระเบียบทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
๕.๘ งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย มีหนาที่จัดเวรยามของครู นักการภารโรง
เปนเวรปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางวัน กลางคืน และวันหยุดราชการ วางแผนและปองกัน แกไขปญหา
ความไมสงบ เผยแพรความรูและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาดและอุปกรณตาง ๆ
เกี่ยวกับหองนอนเวร และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
๕.๙ งานสํานักงานบริหารงานบุคคล มีหนาที่ติดตอ ประสานงาน ดูแลความเรียบรอย
ภายในกลุมบริหารงานบุคคล จัดทํา เก็บรักษา โตตอบ หนังสือราชการทั้งภายในหนวยงานเดียวกันและ นอก
หนวยงาน จัดทําแบบบันทึกเอกสารตาง ๆ และประเมินผลงานในกลุมงาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย

๑๙
๑. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๔. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ
๕.๑๐ งานพัสดุกลุมงาน มีหนาที่ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ
ของกลุมงานบริหารงานบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นางจันทรนิภา แสนสุโพธิ์
ครู
เจาหนาพัสดุ
๕.๑๑ งานปฏิคมโรงเรียน มีหนาที่ วางแผนและดําเนินการตอนรับ รับรองบุคลากรและผูมาเยี่ยม
โรงเรียนในกิจกรรมสําคัญตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ
อาหาร เครื่องดื่มในการรับรองบุคลากรตางๆ ที่จะมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอยางเหมาะสมแกโอกาส
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
๑. นายศุภชัย ถิ่นชีลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
๒. นางจันทรนภิ า แสนสุโพธิ์
ครู
กรรมการ
๓. นางพรทิพย พงศดวง
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
๕. นางสาววิไลพร หมั่นคํา
เจาหนาที่บันทึกขอมูล กรรมการ
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